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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Zamawiającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Adres: ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 680-23-00 / fax. 58 680-23-20
Adres strony internetowej: www.bip.koscierzyna.gda.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30
1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres podany w punkcie 1.1.,
dot. ZP 3/2015 „Konserwacja nawierzchni asfaltowych ulic lokalnych w granicach administracyjnych miasta
Kościerzyna w okresie do 31.12.2015 r.”.
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści
w skrócie „SIWZ”), oznaczone jest przez Zamawiającego numerem sprawy ZP 3/2015. Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.186.000 euro na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 ze
zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Rozdziale 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ” oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, które udostępniono na stronie internetowej zamawiającego
www.bip.koscierzyna.gda.pl.
4.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
4.3. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
4.4. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) główny przedmiot: 45.23.31.41-9.
4.5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami).
4.6. Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z zamówieniem podstawowym (art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych).
5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do dnia 31.12.2015r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności w zakresie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie,
3) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca winien na czas
realizacji zamówienia dysponować osobami zapewniającymi realizację zamówienia oraz posiadającymi
doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:
Kierownik robót branży drogowej – winien posiadać ważne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanego doświadczenia, kwalifikacji i
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające
im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
4) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Wykonawca musi dysponować:
 frezarką – min. 1 szt.,
3

 rozkładarką mas bitumicznych o szerokości układania masy do 2,5 m– min. 1 szt.
 lekkim walcem wibracyjnym – min. 1 szt.,
 termosem do przewozu i przechowywania mas bitumicznych pojemności 5 ton lub więcej – min 1 szt.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie.
6.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne ZOBOWIĄZANIA tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia.
6.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.4. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia wymienione w pkt 7.
6.5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6.6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami.
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile
było wymagane) – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne
(np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami.
4) Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku
lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub
spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed
podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) złożyli zamawiającemu umowę regulującą współpracę
tych podmiotów.
6) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że
brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie złożyć
samodzielnie listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia określonej w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ
WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 2 PKT. 5 USTAWY PZP
7.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu należy
przedłożyć:
1) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (formularz 3.1),
2) wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami,
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (formularz 3.4),
7.2. Wraz z formularzem OFERTY wykonawcy składają n/w dokumenty w celu potwierdzenia niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (formularz 3.2),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
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wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
3) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej (formularz 3.3).
7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje
się do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
7.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
7.6. W przypadku wykazania wartości wykonanych robót budowlanych w walutach innych niż PLN, Wykonawca
winien podać także te wartości w PLN, przeliczając je odpowiednio według średniego kursu NBP złotego w
stosunku do euro obowiązującego w dniu protokolarnego odbioru zadania.
7.7. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby poświadczającej kopie dokumentu
za zgodność z oryginałem).
7.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
7.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
8.4. W składzie oferty winien się znaleźć prawidłowo wypełniony Formularz „OFERTA” oraz niżej wymienione
dokumenty:
8.4.1. Wypełniony Formularz 2.1 FORMULARZ CENOWY – zamieszczony w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ,
8.4.2. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7 rozdziału I „Instrukcja Dla Wykonawcy”
niniejszej specyfikacji.
8.4.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.
8.4.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z oferta, o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z oferta. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
8.4.5. Dowód wniesienia wadium.
W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał
gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, ul. 3 Maja
9A, Kościerzyna w pok. 62 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty.
Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i
otwarcia ofert.
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8.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy. Jeżeli na formularzach zabraknie miejsca należy załączyć dodatkowe strony zgodne
ze wzorami.
8.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Arkusze o większych formatach
należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
8.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, powinny być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie
nie będą uwzględniane.
8.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o ilości stron.
8.10. Opakowanie i oznakowanie ofert
Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego:
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9, 83-400 Kościerzyna
oraz winno być oznaczone:

Oferta
„KONSERWACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH ULIC LOKALNYCH W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KOŚCIERZYNA W OKRESIE DO 31.12.2015 R.”
Nie otwierać przed dniem 18.02.2015r., godz. 10:30

8.11. Wymagania określone w pkt 8.9÷8.10 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań
będą obciążały Wykonawcę.
8.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia te
powinny być opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie
wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
8.13. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę na Formularzu „OFERTA” zakresów robót, których
wykonanie powierzy Podwykonawcom bez podawania nazw (firm) i adresów Podwykonawców.
9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
9.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy na podstawie zakresu
robót określonego w rozdziale nr 4 do SIWZ.
9.2. W formularzu cenowym wykonawca wypełnia pozycję wpisując cenę jednostkową netto i obliczając wartość
zadania netto mnożąc cenę jednostkową przez zakładaną ilość. Do tak obliczonej wartości Wykonawca
doliczy podatek od towarów i usług wg stawek obowiązujących na dzień sporządzenia oferty. Tak wypełniony
formularz cenowy załącza do oferty. Cenę należy obliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.3. Do tak wyliczonej ceny netto Wykonawca dodaje wartość podatku VAT. Wyliczoną cenę z podatkiem VAT
zamieszcza w ofercie jako cenę ofertowa brutto. Cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez
Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
9.4. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (nowych złotych polskich) z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń
dziesiętnych.
9.5. Ceny jednostkowe netto i stawki ryczałtowe, określone przez Wykonawcę w ofercie, nie będą zmieniane
w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
4.000 zł (słownie złotych: cztery tysiące).
10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy w:
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a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium Oddział w
Kościerzynie nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275).
10.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone w oryginale w kopercie opisanej
„wadium” i oznaczonej nazwą postępowania przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna w pok. 62, lub zamieszczone w osobnej kopercie –
opisanej „wadium” dołączonej do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe,
ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. Wadium,
niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni
zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.
10.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 11.2.a)
rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
10.5. Wykonawca, który złożył ofertę niezabezpieczoną wadium w formach przewidzianych ustawą Prawo
zamówień publicznych zostaje wykluczony.
10.6. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści
tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji,
zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy ,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
10.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
10.7.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
10.7.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.
10.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
10.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
10.12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca zgodnie z art. 46 ust 4 ustawy Pzp.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja
9A, 83-400 Kościerzyna w pokoju nr 62, w terminie do dnia 18.02.2015r. do godziny 10:00.
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11, w dniu 18.02.2015r.,
o godzinie 10:30.
11.3. Otwarcie ofert jest jawne.
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11.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy.
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
11.6. Informacje, o których mowa w punkcie poprzednim, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
12. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
12.1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, które-go oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
1) cena oferty – 95 %
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie poniższego wzoru:
cena brutto najniższej oferty
C = —————————————— x 100 pkt.
cena brutto badanej oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 95 pkt.
2) czas reakcji na zgłoszenie – 5 %
Kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie” (liczony od momentu zlecenia przez Zamawiającego wykonania prac
do czasu przystąpienia do wykonania robót) będzie rozpatrywane na podstawie czasu reakcji podanego
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Ilość punktów w tym kryterium przyznana zgodnie z poniższym:
1 dzień - 100 pkt.
2 dni
- 0 pkt.
Wykonawca może przyjąć czas reakcji odpowiednio: 1 dzień, 2 dni. Maksymalny czas reakcji wynosi
2 dni. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni lub wypełni niewłaściwie formularz ofertowy
w zakresie kryterium „czasu reakcji na zgłoszenie” Zamawiający przyzna 0 pkt.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 5 pkt.
Łącznie w obu kryteriach oferta może otrzymać max. 100 pkt.
13.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13.3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
13.4. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
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13.5. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
13.6. Zamawiający wezwie do uzupełnienia Wykonawcę, który wraz z wnioskiem lub ofertą, nie złożył listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
13.7. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze
pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, istniejących miedzy przedsiębiorcami na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie
zasady uczciwej konkurencji.
13.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz - z zastrzeżeniem pkt 13.11 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
13.9. Jeżeli cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa
o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający
zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a)oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
b)pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
13.10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
13.11. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.12. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp, tj. w przypadkach gdy oferta:
1) jest niezgodna z ustawa;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem punktu 13.11 ppkt c) SIWZ;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w punkcie 13.11 ppkt c) niniejszej SIWZ,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej SIWZ
oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizacje przedmiotu
zamówienia.
13.14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia,
oraz
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3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne wykluczenia,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie
niniejszego zamówienia może być zawarta.
13.15. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po uprawomocnieniu się decyzji o
wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego powinien przedłożyć:
a) umowę konsorcjum - regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę (w przypadku
gdy Wykonawcy, których oferta zostanie wybrana, wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia),
14.2. O terminie i miejscu złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 14.1, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę.
14.3. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o którym mowa wyżej, umowa
nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium ulegnie przepadkowi, a ponadto Zamawiający
będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowana
uchyleniem się od zawarcia umowy).
14.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. ZMIANA UMOWY
16.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy dotyczące:
1) zmiany sposobu wykonania robót lub ich zakresu w przypadku:
a) wykonywania na polecenie Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych mieszczących się
w przedmiocie zamówienia podstawowego,
b) zwiększenia lub zmniejszenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Formularzu Cenowym
wskutek polecenia Zamawiającego mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego,
2) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany sposobu wykonania robót lub zmiany ich zakresu, o którym mowa w pkt 16.1.1) SIWZ,
3) zmiany przedstawiciela ze strony zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za
realizację przedmiotu zamówienia, zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie
Wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego,
4) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym wykonawcy.
16.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga elektroniczna).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej
czynności.
Na czynności, o których mowa w pkt 7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2.
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga
elektroniczna), albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazywać będą w formie pisemnej lub drogą faksową, mailową i niezwłocznie dostarczać w formie
pisemnej. Wiadomości faksowe do Zamawiającego powinny być wysyłane na numer faksu: 58 680 23 20,
zaś wiadomości wysyłane drogą elektroniczną na adres: wizp@koscierzyna.gda.pl.
Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje,
faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
18.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. art. 38
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pytania należy kierować na adres podany w pkt 1.1.
18.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi (wyjaśnień),
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
18.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
niniejszej SIWZ.
18.5. Treść zapytań z wyjaśnieniami lub zmiany siwz, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej.
18.6. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany SIWZ, termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z
art. 12a i art. 38 ustawy Pzp.
18.7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
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18.8. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się w formie pisemnej z Wykonawcami jest p. Joanna KrajewskaMasiak, tel. 58 680-23-05, fax. 58 680-23-20.
19. UDOSTEPNIANIE DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA
19.1. Udostępnianie przez Zamawiającego dokumentów z postępowania odbywać się może, po złożeniu wniosku
przez Wykonawcę lub innego wnioskującego w oparciu o przepisy ustawy Pzp i rozporządzeń
wykonawczych do tej ustawy.
19.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
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ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTA
FORMULARZ 2.1. FORMULARZ CENOWY
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………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OFERTA
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „KONSERWACJA
NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH ULIC LOKALNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA
KOŚCIERZYNA W OKRESIE DO 31.12.2015 R.”
My niżej podpisani:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ................
działając w imieniu i na rzecz:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, zgodnie z załączonym formularzem
cenowym:
CENA OFERTOWA NETTO: .................................................. PLN
PODATEK VAT 23%:

................................................. PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO: ............................................... PLN
CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych: ................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
oraz zobowiązujemy się do „czasu reakcji na zgłoszenie” (liczonego od momentu zlecenia przez
Zamawiającego wykonania prac do przystąpienia do wykonania robót), który wynosić będzie
:…………………… (Wykonawca może zapisać czas reakcji odpowiednio: 1 dzień, 2 dni. )
W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni lub wypełni niewłaściwie formularz ofertowy w zakresie
kryterium „czasu reakcji na zgłoszenie” Zamawiający przyjmie czas reakcji – 2 dni i przyzna 0 pkt.
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do dnia 30.12.2015r.
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone w Rozdziale 5 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
UMOWY.
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
6. OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w SIWZ.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ........................................................................
w formie ................................................................................................................................................................
Dowód wniesienia wadium - oryginał gwarancji, poręczenia *) lub kopie przelewu poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę *) – załączamy do niniejszej Oferty.
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8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. *)/ przy udziale Podwykonawców
w następującym zakresie: *)
...........................................................................................................................................
(zakres)

...........................................................................................................................................
(zakres)

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI UMOWY,
określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od ....................... do
.................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych w załączeniu wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
11. OŚWIADCZAMY, że Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do zawarcia umowy *) jest:
......................................................................................................................................
(W/w pkt wypełniają przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj. w formie konsorcjum
lub spółki cywilnej).
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres
Wykonawcy: ..........................................................................................................................................................
tel. ..................................... fax .................................... e-mail: ...........................................
13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty są:
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................

*) - niepotrzebne skreślić

............................................., dnia................................

..........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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Formularz 2.1.
…………………………………………..
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. KONSERWACJA NAWIERZCHNI
ASFALTOWYCH ULIC LOKALNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KOŚCIERZYNA
W OKRESIE DO 31.12.2015 R. oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z poniższymi cenami:

Lp.

Ilość

Opis robót

Cena jednostkowa

1

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z
kuciem gł. do 6 cm

195 Mg

2

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z
kuciem gł. powyżej 6 cm

110 Mg

3

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych bez
kucia

25 Mg

4

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą
asfaltową na zimno bez kucia

3 Mg

5

Frezowanie nawierzchni asfaltowej o grubości do 6
cm

195m2

6

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
o gr. 5 cm po zagęszczeniu

195 m2

Wartość
netto

CENA OFEROWANA NETTO
PODATEK VAT 23%
CENA OFEROWANA BRUTTO

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych: ...............................................................................................
..........................................................................................................................................................................

................................., dnia ...................................

............................................. ....................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ 3. Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia

FORMULARZ 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
FORMULARZ 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
FORMULARZ 3.3. Oświadczenie Wykonawcy dot. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
FORMULARZ 3.4. POTENCJAŁ KADROWY
FORMULARZ 3.5. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach przez osoby uczestniczące w wykonywaniu
zamówienia
FORMULARZ 3.6. POTENCJAŁ TECHNICZNY
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FORMULARZ 3.1.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. „KONSERWACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH ULIC LOKALNYCH W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KOŚCIERZYNA W OKRESIE DO 31.12.2015 R.”
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień, wymaganych ustawami, do wykonywania określonych działalności lub czynności
w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................, dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.2.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. „KONSERWACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH ULIC LOKALNYCH W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KOŚCIERZYNA W OKRESIE DO 31.12.2015 R.”
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

................................................, dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn. „KONSERWACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH ULIC
LOKALNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KOŚCIERZYNA W OKRESIE DO
31.12.2015R.” oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:
1)……………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………………...

* niepotrzebne skreślić

............................., dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.4.
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. KONSERWACJA NAWIERZCHNI
ASFALTOWYCH ULIC LOKALNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KOŚCIERZYNA
W OKRESIE DO 31.12.2015 R. oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do
realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:

funkcja
w realizacji
zamówienia

nazwisko i imię

informacja o
posiadane kwalifikacje zawodowe,
podstawie do
uprawnienia
dysponowania tymi
(nr i zakres uprawnień)
osobami

Kierownik
robót branży
drogowej

Oświadczamy, że:
1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ........... wykazu,
2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu, lecz będziemy dysponować, na
potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osób.

.............................., dnia ...............................

......................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

21

FORMULARZ 3.5.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. KONSERWACJA NAWIERZCHNI
ASFALTOWYCH ULIC LOKALNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KOŚCIERZYNA
W OKRESIE DO 31.12.2015 R.
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................

Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazane w formularzu 3.4.
Potencjał kadrowy posiadają wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót branży
drogowej.

................................................, dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.6.

…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. KONSERWACJA NAWIERZCHNI
ASFALTOWYCH ULIC LOKALNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KOŚCIERZYNA
W OKRESIE DO 31.12.2015 R. oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi, w pełni
sprawnymi, narzędziami i urządzeniami:

l.p.
1

WYSZCZEGÓLNIENIE

(nazwa jednostki, parametry)
2

LICZBA JEDNOSTEK

FORMA DYSPONOWANIA

3

4

W kolumnie 4 określić formę dysponowania (np. własność, leasing, dzierżawa, itp.)
Oświadczamy, że:
dysponujemy narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. ...... wykazu,
nie dysponujemy narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. ....... wykazu, lecz będziemy dysponować, na
potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. narzędzi i urządzeń.

.............................., dnia .........................

...................................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji nawierzchni asfaltowych ulic lokalnych w granicach
administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2015r.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
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ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA ZP 3/2015

PROJEKT

Zawarta w dniu .................. 2015 roku w Kościerzynie pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9A zwaną dalej “ZAMAWIAJACYM” reprezentowanym przez:
1. .........................................................................
2. .........................................................................
przy kontrasygnacie
……………………………………………………………..
a
………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.186.000 euro, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCĄ zobowiązuje się wykonać roboty polegające na konserwacji
nawierzchni asfaltowych ulic lokalnych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do
31.12.2015r. Zakres robót określa formularz cenowy będący załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do 31.12.2015r.
3. Wykonawca w ciągu 1 dnia /2 dni (*) od zgłoszenia przez Zamawiającego przystąpi do wykonania robót.
(*) w umowie zostanie zapisany czas reakcji na zgłoszenie wskazany przez Wykonawcę w ofercie, w przypadku braku jego określenia lub
niewłaściwego zapisu zostanie przyjęty czas reakcji 2 dni

§2
Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie w kwocie
brutto ………………………. zł słownie: …………………………………………………………… /100 w tym 23% VAT.
§3
1.

Rozliczenie za faktycznie wykonane roboty nastąpi fakturami potwierdzonymi protokolarnie przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
2.
Strony dopuszczają zamianę ilości robót określonych w załączniku nr 1 w ramach kwoty zawartej umowy.
3.
ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się dokonać zapłaty w ciągu 21 dni liczonych od daty wpływu faktury.
4.
W przypadku udziału w realizacji niniejszego zamówienia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
realizacja zapłaty wynagrodzenia wykonawcy nastąpi po przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
§4
Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia
do odbioru przez WYKONAWCĘ.
§5
W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO kontrolę i nadzór nad prowadzonymi robotami sprawować będzie
p. ………………………….. .
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§6
1.
2.

WYKONAWCA ustanawia Kierownika Robót w osobie p. ……………………………...
Ustanowiony Kierownik Robót działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo budowlane.
§7

Materiały użyte przez WYKONAWCĘ do realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane atesty.
§8
1. Przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową Wykonawca wykona przy udziale niżej wymienionych
Podwykonawców w odpowiednio następujących zakresach:
a) ………………………………………………….. - zakres ………………………..,
b) ………………………………………………….. - zakres ………………………..,
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
2. Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Powierzenie jakiegokolwiek zakresu umowy Podwykonawcy innemu niż wskazanemu przez Wykonawcę
w ust. 1 lub zlecenie dalszemu podwykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i
zaakceptowane przez Zamawiającego, z uwzględnieniem art. 647(1) kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję, o której mowa w ust. 3, nie później niż 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania zakresu umowy któremukolwiek Podwykonawcy.
5. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
projekt umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania
zakresu przedmiotu zamówienia, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jak i do
projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w pkt 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.
9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę .
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zakresu robót przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w pkt 9. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w pkt 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
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16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w pkt 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą
niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
17. Powyższe zapisy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.
§9
Strony ustalają, że obowiązywać będą kary umowne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

za nieprzystąpienie do wykonania robót w terminie określonym § 1 ust. 3 WYKONAWCA zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,
za odstąpienie od realizacji umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości
15 % wartości umownej,
za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 200 zł za każdy
dzień zwłoki,
w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w
wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,
w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 200 zł za każdy
dzień zwłoki,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty WYKONAWCA zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.
§ 10

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy dotyczące:
1) zmiany sposobu wykonania robót lub ich zakresu w przypadku:
a. wykonywania na polecenie Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych mieszczących się
w przedmiocie zamówienia podstawowego,
b. zwiększenia lub zmniejszenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Formularzu Cenowym
wskutek polecenia Zamawiającego mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego,
2) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany sposobu wykonania robót lub zmiany ich zakresu, o którym mowa w ust.1.1),
3) zmiany przedstawiciela ze strony zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za
realizację przedmiotu zamówienia, zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie
Wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego,
4) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym wykonawcy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zmianami) oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez strony w drodze negocjacji.
W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w drodze negocjacji w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
spornych, spór będzie rozstrzygnięty przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.
1.

§ 12
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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